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Mobil flipchartok
Változó alkalmazási területekhez
Gyorsan kicserélhető papírtömbtartóval minden szokványos
flipchart papírhoz.
Mágneses tábla, szélesség x magasság 680 x 1040 mm,
feliratozható és szárazon törölhető.
Két oldalról behelyezhető mágneses papírtartó szükség esetén
a háromszorosára bővíti a prezentációs felületet.
Praktikus fémpolc tollakhoz stb.
Szállítás szétszerelve történik – könnyen összeszerelhető.

1 Csillag alakú talppal

3 Multifunkciós flipchart

Váz csillag alakú talppal, 5 beálló görgővel és fékberendezéssel.
Teljes magasság 1860 mm.

Magasságállítás rugós mechanizmussal és biztonsági zárral
1500 és 1900 mm között.
Az alacsony magasság lehetővé teszi a munkavégzést ülés
közben és kerekesszékben is.
A táblát 90°-os szögben meg lehet dönteni, és asztalfelületként
lehet használni.
Kerek talp, Ø 640 mm, elöl nyílással, mely lehetővé teszi
a praktikus munkavégzést.
5 beálló görgő fékberendezéssel.
Teljes magasság max. 1900 mm.

Sz. 114 028-6P

Ft 44.000,–

2 Kerek talppal
Szabadalmaztatott magasságállítás rugós mechanizmussal
és biztonsági zárral az 1700 és 1900 mm között fokozat nélkül
állítható magasságért.
Kerek talp, Ø 640 mm, elöl nyílással, mely lehetővé teszi
a praktikus munkavégzést. 5 beálló görgő fékberendezéssel.
Teljes magasság max. 1900 mm.
Sz. 114 029-6P

Ft 51.400,–
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Forgó és forgatható tábla
Írótáblaként és vetítési felületként használható
Rendkívül intenzív használatra, hosszú élettartam, e3-tanúsítvánnyal,
és 99%-ban újrahasznosítható

Kiváló minőségű, mindkét oldalon fehér mágneses felület zománcozott acélból. Alumíniumkeret
ezüstszínű eloxálással, lekerekített műanyag
sarkokkal.
Elülső oldal
Feliratozható és szárazon letörölhető írásra
alkalmas felület.
Hátoldal
Mattfehér vetítőfelület nagyon jó vetítési tulajdonságokkal. Kevés fényfoltot képez, így ideális a jó
kép- és kontrasztminőség eléréséhez, zavaró
tükröződések nélkül.
Kevésbé intenzív használat esetében szárazon
törölhető markerekkel is feliratozható.
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Rendkívül hosszú élettartam
a zománcfelület kb. 800 °C-on történő
beégetése révén.

Szállítási határidő 1 hét
Rendelési szám (Sz.) sárga mezőben

Vetítő- és táblafelület
Szélesség x magasság 1900 x 1200 mm.
16:10 képernyőmérethez (1890 x 1180 mm),
4:3-as videóformátumhoz (1570 x 1118 mm) és
1:1-es overhead kivetítéshez 1180 x 1180 mm.
Erős, fehér porszórt bevonatú acélcső szállító
alvázzal, 4 rögzíthető beálló görgővel.
Körben 100 mm mély peremmel.
Teljes magasság 1875 mm.
Mélység a talppal együtt 660 mm.
Igény esetén egyedi méretek, különböző táblafelületek, állítható magasságú, valamint az ülő
használathoz süllyeszthető táblák rendelhetők.
Szállítás szétszerelve történik – könnyen
összeszerelhető.
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